Kuva: Satakuntaliitto

YHTEISÖLLINEN PALVELUNTUOTANTO MAASEUDULLA
–roadshow Leppävirralla 24.10.2016
Maaseudun asukkaiden palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan eri keinoin. Tarve erilaisten
palvelutuotantomallien kehittämiseen ja käyttöönottoon lisääntyy samalla kun julkisen sektorin
palvelutarjonta ohenee. Kysyntä yhteistyön tekemiseen kasvaa, ja siitä on jo hyviä esimerkkejä eri
puolilla Suomea.
Yksi keino palvelutarjontaan on yhteisöllinen palvelutuotanto, sisältäen yhteiskunnallisen
yrittäjyyden. Mitä yhteiskunnallinen yrittäjyys on? Missä tilanteessa se olisi hyvä keino palvelun
tuottamiseen?
Aihepiiriä käsitellään koulutustilaisuudessa, josta saa painavan, yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen
painottuvan tietopaketin yhteisöllisestä palvelutuotannosta maaseudulla. Osallistujien on myös
mahdollista työstää asiantuntijoiden johdolla työpajassa omia palveluntuotantosuunnitelmiaan,
olivat ne sitten alkuvaiheen hahmotelmia tai pidemmälle edenneitä suunnitelmia.
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja yhteisöllisestä
palveluntuotannosta kiinnostuneille kuten esim. kylä-, hoiva-, ympäristö-, -energia-, kulttuuri- ja
vapaa-ajanpalveluita tuottaville toimijoille sekä kuntien, kehitysyhtiöiden edustajille.
Aika: maanantai 24.10. klo 8.45 -15.30
Paikka: Leppävirran kunnantalon valtuustosali, Savonkatu 39, Leppävirta
Ilmoittautuminen 17.10. mennessä:
https://www.webropolsurveys.com/S/C49140BBAD2A3188.par

Lisätietoja: Seija Korhonen, Maaseutupolitiikan neuvosto MANE, s-posti: sieniseija@gmail.com,
puh. 0400 835 055

OHJELMA
8.45 Aamukahvi
9.00 Tervetuloa & johdanto päivään
9.10 Yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden perusteet, Jarmo Hänninen, Idekoop osk
10.30 Case-esimerkkejä yhteiskunnallista yrittäjyydestä ja yhteisöllisestä palveluntuotannosta
 Osuuskunta Viesimo, Marja Tiittanen, Kiihtelysvaara, Joensuu
 Työtä osuuskunnasta -hanke, Irmeli Luukkonen ja Hanne Seppälä, Rautalammin kunta ja Suonenjoen
kaupunki
11.30 Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja Arvoliiton/Suomalaisen työnliiton tuki yhteiskunnallisille
yrityksille, Niina Ollikkala, Suomalaisen työn liitto
11.45 Elinvoimaa maaseudulle -hanke, Ari Tarkiainen, Karelia ammattikorkeakoulu
12.00 – 13.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00–14.45 Työpajat, joissa osallistujilla on ryhmässä mahdollisuus kehittää omia toimintaideoitaan
pidemmälle asiantuntijoiden ohjauksessa. Iltapäiväkahvit työskentelyn lomassa.
Tarjolla on kaksi työpajaa:
1) Kumppanuutta kohti
Alkuvaiheen ideoille ja ensimmäisille askelille kohti yhteisöllistä palveluntuotantoa
Työpajan vetäjät: Heli Talvitie, Maarit Sireni ja Seija Korhonen, Maaseutupolitiikan neuvosto, MANE.
2) Yhteiskunnallisen yrityksen toiminta ja liiketoimintamallit
Pidemmälle ehtineille pohdinnoille, joissa on jo mietitty toiminnan liiketoiminnallistamista.
Työpajan vetäjät: Jarmo Hänninen, Idekoop osk, Ari Tarkiainen ja Keijo Koskinen, Karelia AMK
14.45 Yhteenveto - mitä asioita yhteisöllisessä /yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä tulisi kehittää
Itä-Suomen alueella.
15.30 Seminaari loppuu
Tilaisuuden järjestävät Maaseutupolitiikan neuvoston verkostot yhdessä Manner-Suomen
maaseutuohjelman maaseutuverkostopalvelut yksikön, Sydän-Savon maaseutupalvelun ja Pohjois-Savon

